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ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  

เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ Knowledge Sharing  

หัวข้อ “ip Innovation & Diversification นวัตกรรมและความหลากหลาย”  

โดยวิทยากร คุณธิติ ธเนศวรกุล (รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.พี.เทรดด้ิง จ ากัด)  

เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางธุรกิจ 

กรณีศึกษาแบรนด์ Hygiene ผลิตภัณฑ์ดูแลและถนอมผ้าอันดับหนึง่ของประเทศไทย 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558  

นิเทศการฝึกปฎิบัติงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
บริษัท True Touch จ ากัด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC) 
ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าท่ีประสานงานและล่ามในงาน 

น าทีมโดย อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
บรรยายพิเศษในฐานะอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไต้หวัน 

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ  
น.ส. ธรรมพร เรืองศรีอรัญ เป็นตัวแทนของคณะศิลปศาสตร์  

เข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program (LDP)  
โดยส านักบริหารเครือข่ายทางการศึกษา  

ส านักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558 

 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และธาราพาร์ค 
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กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 
 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไต้หวัน 

จาก National Pingtung University of Science and Technology (國立屏東科技大學)  

และ Cheng Shiu University (正修科技大學) 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
เข้าฟังบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ 

 ในหัวข้อ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”  
โดย คุณนิกร สังขศิริ นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกรฏาคม 2558 

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558  
ณ ห้อง 3-0301 อาคารอเนกประสงค์ 

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558  
ณ ห้อง 2-0206  
อาคารหอประชุม  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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น้องอิกคิว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในการประกวดร้องเพลงจีนระดับประเทศ 

และยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อ 
ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 

ณ ปักกิ่ง ประเทศจีน 
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 58 

การแข่งขันประกวด 
ร้องเพลงจีนเยาวชนระดับโลก 
เข้ารอบแรกจาก 72 คนทั่วโลก  
คัดเหลือ 48 คน 
ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 

ให้การสัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ 

ช่อง อัมรินทร์ ทีวี  
สัมภาษณ์ “น้องอิกคิว” 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558  
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การประชุมท าความร่วมมือระหว่างศูนย์อารยปัญญา  
และ Korean Education Center 

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558  
เพื่อการปรีกษา การเรียนรู้ และการสอนภาษาเกาหลี  
และเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาต่อไป 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

หัวข้อ 
"ภูมิปัญญาชาวจีน“ 

(บรรยายเป็นภาษาจีน)  

ได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์หวังโฉ่ฉาง 

(王守常)  
ภาควิชาปรัชญา 

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร CP ALL Academy 

ศูนย์อารยปัญญา 
จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

เน้นพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน โดยกิจกรรมนี้จัดทุก ๆ วันศุกร์

ตลอดภาคการศึกษานี้ 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

มีการจัด “พิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดินและพิธี
ไหว้ครูสามัญ” ประจ าปี 2558  

ก่อนวันงานนักศึกษา ทั้ง 3 สาขา 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
สาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ และ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
ร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลัง  

จัดท าพานกันอย่างสุดฝีมือ โดยมีจุดเด่น
ที่เป็นโลโก้คณะ อีกทั้งน้องๆ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
ยังแสดงฝีมือในการจัดท าบอร์ดแชร์
ความรู้ ประวัติของวันไหว้ครู อีกด้วย  

“พิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดินและพิธีไหว้ครูสามัญ” ประจ าปีการศึกษา 2558 
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 
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งานปฐมนิเทศนักศึกษา LA STAR  
เม่ือวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2558  

โดยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธาน
และได้กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้ฝากข้อคิดดีๆ
ให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป 

กิจกรรมสร้างทีม(Team Building) 
ได้รับเกียรต ิคุณนิกร สังขศิริ  

นักวิชาการการศึกษาปฏิบัตกิาร 
สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ 

ละลายพฤตกิรรมเพื่อท าความรู้จักกัน 
และสร้างความสามัคคี 

เม่ือวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558 
 

กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะ 
การตัดกระดาษจีน (中国剪纸)  

ได้รับเกียรตจิาก อาจารย์อนุช สุทธิธนกูล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ถ่ายทอดการตัดกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ 

เช่น ค ามงคล 喜喜，春  
และรูปเกล็ดหมิะ雪花 

เม่ือวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 

บรรยายหัวข้อ Personal Branding  
วิทยากรโดย คุณนนทพงศ์ อิศรภักดี  

Product Brand Manager  
SCG Performance Chemicals Co., Ltd. 

เม่ือวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558  
วิทยากรได้ให้ความรู้วิธีการสร้างแบรนด์ให้มี

คุณค่า เป็นท่ีรู้จัก 
และเป็นท่ีต้องการ 

ทุกๆ วันศุกร์เวลา 15.30 – 17.00 น.  
ณ ห้อง 4-0506 อาคาร CP ALL ACADEMY 

กิจกรรมพัฒนาตัวแทนนักศึกษา “ป้ันดาวเด่น ให้กับ LA” 
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กิจกรรม CEB Explorer Camp 2015 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด  
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 

ณ เทศบาลนครปากเกร็ด 
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ประชุมปรึกษาหารือทางด้านการศึกษาร่วมกับ  
Prof.Jung,Hwan-Seung, Asst.prof. Keun Hye Shin  และ Asst.prof.Kyung Eun Park  

จาก Hankuk University of Foreign Studies 
เมื่อวันจันทร์ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

การประชุมท าความร่วมมือระหว่าง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
และ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา Lord Buddha museum วัดเทพศิรินทราวาส 

โดยศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการหารือ  
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษามาประยุกต์ใช้ในการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาต่อไป 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 4-1104 อาคาร CP ALL ACADEMY 

คณะศิลปศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Julin Lin รองอธิการบดี  
และ Dr.Michael Yung-Chuang Wei ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ จาก I-Shou University ไต้หวัน 

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 
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 ขงจื่อ (孔子, Confucius) เกิดในสมัยชุนชวิ(春秋)  เดิมชื่อว่า ชิว (丘)  

ชื่อรอง จ้งหนี ( 仲尼) เป็นชาวเมืองโจวอ้ี (陬邑) ในแคว้นหลู่ (鲁)  
ปัจจุบัน คือเมืองชวีฟู่ (曲阜) มณฑลซานตง ท่านเกิดในสมัยชุนชวิ  

เมื่อ 551 ปีก่อนคริสตกาล ถึงแก่กรรมเมื่อ 479 ปีก่อนคริสตกาล  ขงจื่อมุ่งมั่น 
กับงานด้านการศึกษาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี    มีลูกศิษย์มากมายถึง 3,000 กว่าคน 

และในจ านวนนัน้มีศิษยท์ี่มีความรู้แตกฉาน 72 คน 

แนวความคิดพ้ืนฐานของขงจื่อ มีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่  เร่ืองของ 
“นิติธรรมเนียม” (礼) ซ่ึงหมายถึง การปฏิบัติตามพิธีกรรมต่างๆ 
จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ซ่ึงเป็นเร่ืองที่จะต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด และสิ่งที่ขงจื่อให้ความส าคัญมาก คือ มนุษยธรรม  (仁) 

ซ่ึงเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ แสดงออกมาผ่าน ความรัก ความสัตย์
ซ่ือภักดี สิ่งที่เป็นรูปธรรม คือ หลักการที่เรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา (恕) ยังมีแนวคิด “เบญจสัมพันธ์” (五倫) ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ทั้งห้า ได้แก่ “ผู้ปกครอง-ผู้ถูกปกครอง  บิดา-บุตร 
พ่ี-น้อง สามี-ภรรยา เพ่ือน-เพ่ือน” เป็นแม่บทความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ และเป็นเคร่ืองก าหนดความหมาย “ความเป็น
มนุษย”์ ได้เป็นอย่างดี    
ในด้านการศึกษานั้น  ขงจื่อถือเป็นคนแรกในยุคโบราณที่เปิด 
“กวดวิชา” (โรงเรียนเอกชน) หมายถึง สอนหนังสือให้แก่ผู้ที่สนใจ
ทั่วไป และ จิตวิญญาณความเป็นครูของขงจื่อนั้นยากที่จะหาผู้ใด
มาทัดเทียมได้ ดังเช่น ค ากล่าวของขงจื่อที่ว่า “แม้ว่าเขาจะยากจน
ซ่ึงอาจจะหาได้เพียงเนื้อแห้งมัดเดียว เพ่ือที่มอบเป็นค่าครู ข้าพเจ้า
ก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะสั่งสอนใคร” 

 (自行束修以上,吾未尝无诲焉, หลุนอว่ี บทท่ี 7 ตอนที่ 7)  

ขงจื่อยังมองว่า “การศึกษานั้นไม่มีการแบ่งชนชั้น วรรณะ” 
(有教无类, หลุนอว่ี บทที่ 15 ตอนที่ 39) ท่านให้โอกาสกับทุก
คนแก่ผู้ที่มีความกระหายอยากจะเรียนรู้ ขณะเดียวกันขงจื่อก็ 
“ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายในการประสิทธ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้แก่ศิษย์เลย”  (诲人不倦, หลุนอว่ี บทท่ี 7 ตอนที่ 2) 
ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแสดงให้เห็นความรักความเต็มใจใน
หน้าท่ีของครูผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง   
นอกจากนั้น ขงจื่อ ยังสอนถึงวิธีการศึกษาที่ยังปรับใช้ในการ
เรียนการสอนปัจจุบันได้ เช่น เ ร่ืองของการศึกษาโดยใช้
ความคิดหรือเหตุผล ในการศึกษาหาความรู้ บุคคลจะต้องรู้จัก
คิดแยกแยะ มิ ใช่การจ าแล้วท าตามและโดยนัยเดียวกัน
การศึกษานั่นเองจะช่วยให้บุคคลรู้จักคิด ดังค ากล่าวของขงจื่อ
ที่ว่า  “การเรียนรู้ที่ปราศจากคิด(ใคร่ครวญ) จะสูญเปล่า     
การคิดปราศจากการเรียนรู้ ก็จะเป็นอันตราย” (学而不思则

罔，思而不学则殆, หลุนอวี่ บทที่ 2 ตอนที่ 15)  ขงจื่อยัง
ไขข้อสงสัยว่า “อะไร คือ ความรู้” ค าตอบก็คือ   “รู้ก็บอกว่ารู้ 
ไม่รู้ก็ไม่บอกว่าไม่รู้ นี่คือความรู้” (知之为知之，不知为

不知，是知也, หลุนอวี่ บทที่ 2 ตอนที่ 17)  ขงจื่อสอนให้
เรารู้ว่าเมื่อท่านรู้จริงๆ และยอมรับว่าไม่รู้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้ นี่คือ
หนทางไปสู่ความรู้  
จากตัวอย่างแนวคิดขงจื่อข้างต้น เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ขงจื่อ
คือนักศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ ที่ส าคัญกว่านั้น แนวคิดขงจื่อได้กลายเป็น
องค์ประกอบส าคัญของปรัชญาจีน และยังเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะ
เปิดประตูสู่ “ความเป็นจีน” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 



นักศึกษาสาขาวิชา 
ภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 1 
และ ชั้นปีที่ 3  
เข้าร่วม “การแข่งขัน 
ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ 
ระดับอุดม - ศึกษาครั้งท่ี 12 (นานาชาติ)” ในวันอาทิตย์ท่ี 9 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ร่วมเป็นก าลังใจ สร้างพลังแรงเชียร์ 
เพื่อน า LA สู่ชัยชนะ 
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นายกรีณฑ์ มณีเทศ และ นางสาววชิรา คงม่ัง เป็นตัวแทนในการแข่งขันพู่กันจีนและวาดภาพด้วยพู่กันจีน 
ในระดับอุดมศึกษา วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นางสาวประภานิช เตชะวรุตมะ และ นางสาวณัฐธิดา ชัยมณีตระกูล  
เป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ระดับประเทศ ครั้งที่ 44 

ประจ าปี 2558 ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2558 



LA-Information     July 2015 

Website LA : 
http://la.pim.ac.th 

Facebook Fan Page :  
www.facebook.com/pim.LiberalArts 

ตดิตามข่าวสาร ...  
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ 

E-mail : liberal_arts@pim.ac.th 
Telephone : 02-832-0344 

Hashtag : #TeamPIMLA 

กิจกรรมออกบูธการศึกษา 
“เฮฮาภาษาอังกฤษ ....” 

และชมการแสดงฯ 
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2558 

เวลา 9.00 – 17.00 น. 
ณ เทศบาลนครปากเกร็ด 

วันที่จัดกจิกรรม กิจกรรม 

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 LA Star : Furoshiki เรียนรู้ศิลปะการห่อผ้าแบบญ่ีปุ่น 

4 - 18 สิงหาคม 2558 
โครงการ Kansai Volunteer Fieldwork in Thailand  

ร่วมต้อนรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Kansai University  

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ร่วมต้อนรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Ehime University  

23 สิงหาคม - 8 กันยายน 2558 
โครงการ Kansai Triangle Program 

ร่วมต้อนรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Kansai University  

30 สิงหาคม - 13 กันยายน 2558 ร่วมต้อนรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Chuo University  
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